Zarządzenie Nr 63/2021
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 09.06.202Ir.
W sprawie:

Sporządzenia

i

podania do

publicznej wiadomości

wykazu

nieruchomości

stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2

pkt 2 Uchwały Rady Gminy Tarnowiec nr VI/46/2011 z dnia 29 marca 201 Ir. w sprawie określenia

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub
użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych
umów, zarządzam co następuje:

§1 .

Przeznaczyć do oddania w użyczenie nieruchomość stanowiącą własność Gminy Tarnowiec,
zamieszczoną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2 .

Podać do publicznej wiadomości wykaz o którym mowa w §1, poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowiec oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy
Tarnowiec, na okres 21 dni. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej

wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym województwo
podkarpackie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubno Szlacheckie.

§3 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Wójta Gmh y Tarnowiec
Miłosz L

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2021
Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 09.06.202Ir.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec,
przeznaczonych do oddania w użyczenie:
Miejscowość

Lp.

Oznaczenie
nieruchomości
według księgi
wieczystej
i katastru
nieruchomości

Lubno
Szlacheckie

1.

Dz. ewid. nr

391/13,391/3
KS1J/00035922/5

Pow.
[ha]

Opis nieruchomości

Zgodnie z Ewidencją
Gruntów działka nr
ewid. 391/3 stanowi
role klasy Illb o pow.
0,34 ha, a działka nr
ewid. 391/13 stanowi
pastwisko klasy IV o
pow. 0,03 ha, klasy V o
pow. 0,04 ha rolę klasy
Illb o pow. 0,69 ha oraz
wody stojące o pow.
1,14
0,04ha

Na nieruchomości
znajduje się boisko
sportowe

Nieruchomość posiada
dostęp do drogi
publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i
sposób jej zagospodarowania

Działki objęte są Miejscowym
Planem Zagospodarowania
Przestrzennego dla części
miejscowości: Łajsce, Lubno
Szlacheckie i Lubno Opace w
gminie Tarnowiec uchwalonym
Uchwałą Nr XI1/86/2015 Rady
Gminy Tarnowiec z dnia 9
listopada 2015r. i leżą w
kompleksie terenów
oznaczonych symbolami:
1US - „teren zabudowy
usługowej - usługi sportu”,
1UIZ - „teren zabudowy
usługowej - usługi z zielenią
parkową”
8WS - „teren wód
powierzchniowych
śródlądowych (cieki i zbiorniki
wodne, rowy)”

Forma oddania
w użyczenie
i okres umowy

Bez przetargu,
na trzy lata.

Nieruchomość udostępniana
jest na prowadzenie działalności
statutowej Ludowego Klubu
Sportowego „Tajfun” w Lubnie
Szlacheckim

Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

n.o. Wójta Gminy Tarnowiec
r
Miłosz Łeizkiewicz
Dodatkowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Gminy\Tjarnowiec ds. Gospodarki
Nieruchomościami pok. nr 8. (Tel: 013-42-555-31)

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach 09.06.202Ir. - 30.06.202Ir.

